
POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie C-178/04 Franz Marhold przeciwko Land
Baden-Württemberg (wniosek Bundesverwaltungsgericht

o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (1)

(Artykuł 104 § 3 regulaminu — Pracownicy — Urzędnicy
świadczący pracę na rzecz krajowego pracodawcy z sektora
publicznego — Profesor uniwersytecki — Przyznanie

corocznej premii specjalnej)

(2005/C 182/39)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-178/04, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy)
postanowieniem z dnia 28 stycznia 2004 r., które wpłynęło do
Trybunału w dniu 15 kwietnia 2004 r., w postępowaniu: Franz
Marhold przeciwko Land Baden-Württemberg, Trybunał
(czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, J. N. Cunha
Rodrigues i E. Levits (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik gene-
ralny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 10
marca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

Artykuł 39 WE sprzeciwia się krajowej regulacji, zgodnie z którą
urzędnikowi, który wystąpił ze służby przed dniem 31 marca roku
następnego w celu podjęcia zatrudnienia w ramach służby publicznej
innego państwa Członkowskiego, nie przysługuje coroczna premia
specjalna, podczas gdy przyznaje ona prawo do takiej premii w przy-
padku, gdy nowe zatrudnienie urzędnika następuje w ramach krajowej
służby publicznej.

(1) Dz.U. C 156 z 12.6.2004

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie C-480/04: postępowanie karne przeciwko
Antonellowi D'Antoniowi (1)

(Odesłani prejudycjalne — Niedopuszczalność)

(2005/C 182/40)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-480/04, mającej za przedmiot wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 234 WE,
złożony przez Tribunale di Viterbo (Włochy), postanowieniem
z dnia 2 listopada 2004 r., które wpłynęło do Trybunału w
dniu 17 listopada 2004 r., wydanym w ramach postępowania
karnego toczącego się przeciwko Antonellowi D'Antoniowi,
Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, N.
Colneric i K. Schiemann (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik
generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 22
lutego 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez
Tribunale di Viterbo postanowieniem z dnia 2 listopada 2004 r., jest
w sposób oczywisty niedopuszczalny.

(1) Dz.U. C 31 z 5.2.2005.

Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-128/05)

(2005/C 182/41)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 18 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez dr Dimitrisa Triantafyllou,
działającego w charakterze pełnomocnika, z adresem do dorę-
czeń w Luksemburgu, przeciwko Republice Austrii.
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